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INZICHT EN UITZICHT 2022-2023
Voor U ligt het kersverse catechese programma van onze
Emmanuëlparochie, jaargang 2022-2023.
Ondanks dat Corona ons parten speelde, kon ons vorige programma
2021-2022 wel verschijnen, maar werden er toch veel activiteiten
geannuleerd. Velen hebben de bijeenkomsten met de combinatie van
gezelligheid en diepgang gemist. Leren houdt een mens geestelijk in
beweging en onderlinge contacten zijn als voedsel voor de ziel.
Helaas is het ook op dit moment is nog steeds niet zeker of dit nieuwe
programma wel kan worden uitgevoerd. Nog steeds geldt dat uw
veiligheid voor alles moet gaan. We willen het risico op besmetting zo
klein als mogelijk houden.
De activiteiten in dit programma zijn veelzijdig en de bijeenkomsten
zijn gespreid over de hele parochie. Mocht U willen deelnemen, maar
niet over eigen vervoer beschikken, geef dit dan aan. Soms is het
mogelijk om met een andere deelnemer mee te rijden.
Met het verschijnen van dit programma drukken we met alle
onzekerheid ons vertrouwen uit in de toekomst en we hopen er het
beste van. We zijn blij dat wij U dit nieuwe programma mogen
aanbieden en hopen U te mogen ontmoeten op één van de activiteiten:
We wensen alle deelnemers veel genoegen en wijsheid toe.
Op de achterpagina staat hoe U zich kunt opgeven voor de activiteiten
in dit programma.
De voorbereidingsgroep,
Gidion van Tongeren
Pastor Joop Butti

1. Ad Fontes

Ad Fontes is een bijbelkring die maandelijks bijeenkomt.
Wat maakt de bijbel zo belangrijk in het christendom en is dit altijd zo
geweest?
Wat maakt de bijbel tot HET BOEK van ons geloof en zo anders dan
alle andere boeken?
Samen onderzoeken we de opbouw en de inhoud van de bijbel en
lezen en overwegen we teksten.
Wat staat er letterlijk en wat is de diepere, geestelijke zin achter de
woorden?
Een kring die niet alleen bijbelkennis wil vergroten, maar gericht is op
de ontwikkeling van geloofsinzicht en geloofsbeleving.

2022: 19 oktober - 16 november - 21 december
2023: 18 januari - 15 februari - 15 maart - 19 april
17 mei - 21 juni

Datum:

Elke derde woensdag van de maand

Tijd:

20.00 uur

Locatie:

Parochiecentrum Dedemsvaart

Begeleiding:

pastor Joop Butti

Kosten:

Vrijwillige bijdrage voor koffie/thee

2. Geloven Nu

Wij zijn een open groep die iedere derde donderdagavond van de
maand samenkomen om gezamenlijk een onderwerp uit te
diepen. De onderwerpen worden in onderling overleg uitgekozen en
hebben gemeenschappelijk wat ze kunnen betekenen voor het
geloven anno 2022.
We openen en sluiten met een kort gebed. U bent van harte welkom,
ook als U geheel vrijblijvend eens een avond mee wilt maken. We
beginnen om 19:30 uur en eindigen om 21:30 uur.

2022: 20 oktober - 17 november - 22 december
2023: 16 januari - 16 februari - 16 maart - 20 april
18 mei – 15 juni

Datum:

Elke derde donderdag van de maand

Tijd:

19.30 uur

Locatie:

Parochiecentrum Ommen

Begeleiding:

pastor Joop Butti

Kosten:

Vrijwillige bijdrage voor koffie/thee

3. Filmavonden

Kunstenaars laten ons op een andere manier naar onze werkelijkheid
kijken en met hun verhalen, thema’s en beelden verbreden zij ons
denken. In de voorbij jaren hebben we in Hardenberg en Heino al heel
veel ‘nadenk’ films aangeboden. Ook dit jaar willen we dat graag blijven
doen. De ervaring heeft ons geleerd dat we doorgaans met zo’n twintig
tot dertig aanwezigen ons laten prikkelen om over religieuze en
maatschappelijke thema’s na te denken en na te praten. Want na een
korte inleiding en het aanschouwen van de film delen we voor wie dat wil
de reacties die de betreffende film bij ons heeft opgeroepen.
Omdat we ook graag de actualiteit betrekken in de keuze van de films die
we laten zien, staan de exacte films nog niet vast.
Meestal publiceren we een week ervoor de titel van de film, maar u kunt
zich ook gewoon laten verrassen.
De filmavonden worden georganiseerd in Heino en in Hardenberg.
Heino:
donderdagavond 20 oktober / 15 december
2 februari / 16 maart
Hardenberg:

Nog niet bekend

Datum:

Doorlopend seizoen 2022-2023

Tijd:

Heino 20.00 uur / Hardenberg 19.00 uur

Locatie:

Parochiecentrum Heino / Kerkzaal Hardenberg

Begeleiding:

G. Noordink & C. van Beek / G. Reimer

Kosten:

Vrijwillige bijdrage voor koffie of thee

4. Boeren en hun toekomst

“Als de boeren niet meer klagen en de pastoors niet meer vragen, dan
nadert het einde der dagen” zegt het spreekwoord. Mocht daar
vroeger nog een kern van waarheid in hebben gezeten, tegenwoordig
gaat dat zeker niet meer op.
Juist de boer van tegenwoordig is onderhevig aan veranderingen:
politieke besluiten, marktwerking en vele andere besluiten die
genomen worden buiten hem om.

Deze avond zal in het teken staan van de Stikstofcrisis.
Berny Remerink, een jonge boer in hart en nieren en Jan Oude Hengel,
werkzaam bij ForFarmers, en specialist in deze problematiek, vertellen
over wat de stikstofcrisis voor hen betekent en hoe zij de toekomst zien
van de boer.
Een zeer informatieve avond voor boer én burger waar ook ruimte is
om elkaar te ontmoeten.

Datum:

8 November

Tijd:

20.00 uur

Locatie:

Parochiecentrum De Belte

Begeleiding:

pastor Marga klein Overmeen

Kosten:

Vrijwillige bijdrage voor koffie/thee

5. Filosofie van de 20e en 21e eeuw

Welke stromingen in de filosofie zijn in de vorige eeuw en in deze
eeuw belangrijk geworden?
Welke invloed hebben de Twee Wereldoorlogen gehad op de
ontwikkeling van het filosofisch denken?
Wat betekent het postmodernisme voor het huidige verstaan van
mens en wereld?
De maandelijke avonden worden ingeleid door pastor Joop Butti.
Er valt veel te leren, maar ook de eigen ervaring komt aan bod.
Het wil een combinatie van diepgang en gezelligheid zijn

2022: 8 november - 13 december
2023: 10 januari - 14 februari - 14 maart - 11 april
9 mei - 13 juni

Datum:

Elke tweede dinsdag van de maand

Tijd:

20.00 uur

Locatie:

Parochiecentrum Dedemsvaart

Begeleiding:

pastor Joop Butti

Kosten:

Vrijwillige bijdrage voor koffie/thee

6. Leve Israël

Voor ieder die méér van Israël zou willen weten en/of er weleens
over denkt om een reis naar Israël te maken. Israël is vrijwel
dagelijks in het nieuws, maar wat er wordt aangeboden is vaak erg
oppervlakkig en gekleurd.

In deze avonden krijgt u een historisch overzicht van het Jodendom
en van de Staat Israël. Het vraagstuk van Israel en de Palestijnen
komt aan de orde.
Vervolgens gaan we op zoek naar de betekenis
van het Jodendom en de Staat Israel voor het christelijk geloof.
We beginnen om 20:00 uur en eindigen om 22:00 uur.
2022: 10 november - 15 december 2023: 12 januari - 9 februari - 9 maart - 13 april

Datum:

Elke 2e donderdag van de maand

Tijd:

20.00 uur

Locatie:

Parochiecentrum Lemelerveld

Begeleiding:

pastor Joop Butti

Kosten:

Vrijwillige bijdrage koffie/thee

7. Paulus’ missiereizen

Vanuit Jeruzalem werd het Evangelie verspreid in Turkije en
Griekenland. Van Athene ging het vervolgens naar Rome. De apostel
Paulus heeft in vier missiereizen het Evangelie verkondigd onder de
heidenen (niet-Joden). Dit deed hij onvermoeibaar, maar wel met
wisselend succes. Zonder Paulus zou het westerse Christendom
ondenkbaar zijn.

Tijdens de bijeenkomsten proberen we onder leiding van pastor Joop
Butti meer zicht te krijgen op wie Paulus was, wat hij heeft gedaan en
waar hij is gegaan.
2022: 15 november - 20 december
2023: 17 januari - 21 februari - 21 maart - 18 april

Datum:

Elke 3e dinsdag van de maand

Tijd:

20.00 uur

Locatie:

Parochiecentrum Heino

Begeleiding:

pastor Joop Butti

Kosten:

Vrijwillige bijdrage koffie/thee

8. De spiritualiteit van de pastor

“Is God uw vriend of kent U Hem alleen van uw werk?”
vroeg een buurjongetje aan de dominee.
“In elk geval ken ik God van mijn werk, maar of Hij ook mijn vriend is?”
antwoordde de dominee vragend.
Hoe zit dit bij onze eigen pastores?
Wat heeft hen bewogen om priester of pastoraal werker te worden en
welke rol speelde hun geloof hierin?
Is hun werk als pastor verrijkend voor hun eigen geloof en wat draagt
hun eigen geloofsleven bij in hun pastorale werk?
In drie avonden maakt U kennis met wat onze pastores beweegt en
motiveert voor hun taken in de kerk.

26 januari - 23 februari - 23 maart
De bijeenkomsten zullen gelijktijdig op bovenstaande data
plaatvinden te: Dedemsvaart, Ommen en Lemelerveld

Datum:

26 januari - 23 februari - 23 maart

Tijd:

20.00 uur

Locatie:

Dedemsvaart – Ommen - Lemelerveld

Begeleiding:

Pastores Emmanuelparochie

Kosten:

Vrijwillige bijdrage voor koffie/thee

9. Spiritualiteit met de benen op de grond

Onze tijd vraagt om beleving, ook als het om geloof gaat.
We willen graag bezielde mensen zijn.
Ons geloof kan zijn versmald tot “een goed mens zijn met Jezus als
voorbeeld”.
Is er meer te beleven?
Met zweverigheid of prekerigheid komen we niet verder.

Aan de hand van zijn eigen
levensverhaal en zijn jarenlange
ervaring als pastoraal werker in
een parochie vertelt Hans
Oldenhof graag over zijn eigen
ontdekkingen op dit terrein.
Kwetsbaarheid en
ontvankelijkheid, ook voor Gods
Geest, horen voor hem bij elkaar.
De laatste jaren werkte Hans
voor de diocesane caritas.

Datum:

Donderdag 9 Maart

Tijd:

20.00 uur

Locatie:

Parochiecentrum Vilsteren

Begeleiding:

Hans Oldenhof

Kosten:

Vrijwillige bijdrage voor koffie/thee

10. Groene Theologie

Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de
natuur. Het westerse Christendom rechtvaardigde dit met de opvatting
dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de
natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er
zelden bij stilstaan.
Groene theologie verwoordt een andere kijk op natuur. Vanuit de Bijbel
en de christelijke traditie benadrukt de spreker dat niet de mens
centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping.

Tijdens deze lezing zal Trees van Montfoort van het boek ‘Groene
theologie’ uitgebreid ingaan op de relatie tussen God – Mens Schepping. Met haar grondige theologische onderzoek naar een zeer
actueel en belangrijk thema daagt Van Montfoort uit (wat heet: ze
dwingt) tot een verregaande christelijk-theologische herbezinning op
de verhouding tussen God, schepping, natuur en mens.

Datum:

Woensdag 29 maart

Tijd:

20.00 uur

Locatie:

Parochiecentrum Heino

Begeleiding:

Trees van Montfoort

Kosten:

€ 10,-- p.p.

11. Devotie aan de IJssel

Velen van u zullen vast wel eens gehoord hebben van Geert Grote,
Thomas á Kempis en het klooster van Windesheim.
Aan het eind van de 14e eeuw ontstond er langs de IJssel een
spirituele beweging binnen de middeleeuwse Katholieke kerk:
De Moderne devotie.
Een locale beweging dat aan het eind van de middeleeuwen tot ver in
Europa kloosters en scholen bezat.
- Hoe was de tijdsgeest ten tijde van de Moderne devotie
- Wie waren de grondleggers
- Wat was hun gedachtegoed?

Tijdens deze avond zal er ingegaan worden op bovenstaande vragen,
de opkomst van De Moderne devotie en de rol die de Hanze daarin
had.

Datum:

27 April

Tijd:

20.00 uur

Locatie:

Parochiecentrum Heino

Begeleiding:

Gidion van Tongeren

Kosten:

Vrijwillige bijdrage voor koffie/thee

12. Lumen Christi

Sinds een paar maanden draait in onze parochie onze jongerengroep
“Lumen Christi”.
Onze groep omvat een vaste kern van ongeveer 10 jongeren, in de
leeftijd van 16 tot 35 jaar. Iemand van ons zit in het eindexamenjaar
VWO, enkelen hebben ook al een gezin. Deze jongeren zijn afkomstig
uit verschillende locaties van onze Emmanuelparochie: Dalfsen,
Dedemsvaart en Ommen. Ook jongeren uit andere plaatsen zijn van
harte welkom.
Om de drie weken komen we, meestal op vrijdagavond, bij elkaar in de
parochiezaal in Ommen. We beginnen dan met een Heilige Mis.
Vervolgens is er koffie/thee, praten we bij, en is er een katechese over
een gelovig thema, waarover wij dan met elkaar doorpraten. Deze
katechese wordt ook verzorgd door leden van de groep zelf. Als
afsluiting van de avond drinken we dan een ‘glaasje’ met elkaar.
Verder hebben we een groepsapp, waarin we ook ‘tussendoor’ contact
met elkaar houden. Kort geleden waren we op zondagmiddag samen
voor een BBQ bij één van de jongeren thuis, in de tuin.
Ook op zondag, na de Mis, ‘pakken’ leden van de groep – in het kader
van ‘kerk en kroeg’ – nog wel eens een leuk terrasje.
Als jongere uit ons gebied ben je van harte welkom om je aan te
sluiten. Kom gewoon een keer kijken en sfeer proeven. Dan kun je zelf
ervaren, hoe wij als geloofsgenoten in een geest van vriendschap
samen zijn.
Info: Lisette Bakker-Huyskes, lisettehuyskes@hotmail.com

13. Alpha curus

Wat is de Alpha Cursus ?
De Alpha cursus is een bekend concept in de christelijke kerken om op
een laagdrempelige en open manier mensen kennis te laten maken
met het (katholieke) geloof. Er worden de meest simpele thema’s
behandeld, zoals: “Wie is Jezus’ en ‘Hoe lees je de bijbel’. Hoewel, het
lijken simpele thema’s; het zijn tegelijkertijd ook de meest wezenlijke
vragen die voor ieder mens interessant zijn om zichzelf nu en dan eens
af te vragen.De Alpha cursus is dus voor iedereen. Of je nu wel of niet,
of een beetje gelooft.

•
•
•

Hoe ziet de Alpha cursus eruit ?
In 11 avonden worden verschillende thema’s behandeld. De avond
bestaat uit een:
Welkom: Ontmoet nieuwe mensen
Behandeling van het thema aan de hand van een video
Deelgroepjes
De deelgroepjes zijn het leukste gedeelte van de avond. Je krijgt de
ruimte om te spreken met andere deelnemers om te ontdekken wat
het thema verder inhoudt. De deelgroepjes worden begeleid door twee
deelgroepleiders. Zij zijn geen leraren of experts, maar daar aanwezig
om de reis met je aan te gaan.
Een weekendje weg. Er is halverwege de cursus een weekend met als
thema: ‘De Heilige Geest”. Het weekend is het belangrijkste onderdeel
van de cursus. We bezoeken daarvoor een retraite plaats (met of
zonder overnachting afhankelijk van de kosten en de corona-situatie).
Kosten: we proberen de cursus laagdrempelig te houden. We vragen
daarom alleen een bijdrage voor het weekend. Afhankelijk van de
locatie zal dit ongeveer 35 tot 50 euro zijn, uitgaande dat we zonder
overnachting gaan.
Aanmelden kan bij brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl

Opgaveformulier
Ik geef (wij geven) ons op voor de volgende activiteiten:
nr

omschrijving

Persoon 1

Persoon 2

⎕

⎕

⎕

⎕

⎕

⎕

⎕

⎕

⎕

⎕

⎕

⎕

Gegevens Persoon 1
Naam
:
Adres
:
Telefoon
:
E-mail
:
Gegevens Persoon 2
Naam
:
Adres
:
Telefoon
:
E-mail
:
Dit formulier kunt u inleveren bij het secretariaat van uw locale
geloofsgemeenschap. Wie zich liever digitaal aameldt kan een
mailtje sturen naar: InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl
Deze brochure is ook terug te vinden op: www.emmanuelparochie.nl

